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Deklaration, lyst 11.9.1969
Tillæg, lyst 26.2.1971

Landskabsfredning ~ed undtagelse af et område, hvor sten-
brydning tillades.
Bestec=e13er ~gående stenbrydningens og stensp~~æ~&nin-
ge~s omgang.
Beste~elser angåe~deudstykning og bebyggelse.
Ejendo~en er åben for·offe~tligheden•

Ejere~, fl.'ednin§;snævnet, fredningsplanudvalget.
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År 1971 den 1r februar afsagdes ved nævnets f~rmand, dom~
mer F. Asmurtd, på dommerkontoret i Rønne sålydende

K E N D E L S R (i ~ag 23/70)
I henhold til enstemmig vedtagelse ~f nÆvnet i møde p~

dommerkontoret i Rønne den 19. februar 1971 bestemmes fø1ffenrle
~'ændringer af fredningsdek1Rration lyst 14. marts 19~8 p~ ~atr.

nr. 14k,- 141, 14n, 14°, 14Q, 14r, 16e, .16g, i03u,'1030k, Ruts-
ker sogn og fredningsdeklaration lyst ile s~Ptembero196~ på"

• I

matr.~nr. 131, 1030, 103r, '1030, 103Ø, 103aa, l03ab, 103ao,:o
ae aq ..103 , 103 , Rutsker sogn, a1~ med tiltræde18e på nævnte møde'

kaf ejeren af førstnævnte ejendom matr. nr. 14 m.fl., direktør
Oluf Fisker og af ejeren af sidstnævnte ejendom matr. nr. 131

m.fl., Vang Granit A/S, samt af fredniongsp1Anudvalget for Born-
Jholms amt som påtaJeberettiget efter de nævnte dek~rationer~

"

Ved skelforandring approberet af landbrugsministeriet
2 'overdrages og overføres et 440 m stort areal med påbygget

I o

kraftstation, som vist på vedhæftede kort, fra matr. nr. 103u,
Rutsker til matr. nr. 103r, Rutsker, således at arealet udgår
af det af førnævnte deklaration lyst 14.'marts 1968 omfattede
område og indgår under det af førnævnte deklaration lyst ll."

, ''r'
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,september 1969 under punkt 2, 3, 4 og 6 omfattede område. Der
etableres af Y~~~_,G~~Ei~ A/S, for selskabets regning, en af
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Vang Granit A/s freder uden erstatning et areal af matr.
nr. 103r, Ruteker, beliggende nord for en linie vinkelret på
øetskellet i et punkt i afstanden 107·meter far matr. nr. l03~rB
~ordøstre skelhjørne, som ~lst på vedhæftede kort, således at
arealet unedrkastes fredningsbestemmelserne i deklaration lyst
II.september 1969, punkt l og 4 (henføres til det på det til
deklarationen hørende kort med grøn skraveringOvi~te område).

På det af deklaration Jyst ll.september 1969 omfattede
område, hvor stenbrydning og stensprængning ervtilladt, skal
der, hvor det af hensyn til publikum er nødvendigt ti~ afvær-
gelse af fare for ulykke, opstilles skilte med påskriften:
Adgang forbudt, fare. Skiltene må dog kun være opstillet i
fareperioderne.

Denne kendel~e bliver ved nævnets foranstaltning at ting-
lyse som til1m~ til de ommeldte fredningsdeklarationer med re-
spekt for de sam~e pantehæftelser, servitutter og byrder, som
resp?kteres nf disse.
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D E K L A R A T ION
=======================

Undertegnede Vang Granit A/S som ejer af matr. nr. 13 i,
103 o, lo) r, 103 s, 103 ø, 103 aa9 103 ab, 103 ac, 103 ae9

103 aq, Rutsker sogn pålægger herved forpligtende for os og efter-
følgende ejere vore fornævnte ejendomme følgende bestemmelser:
1. Den del af matr. nr. 103 r, der ligger indenfor 100-
meter zonen, fredes. Endvidere fredes den nordlige del af matr.
nr. 103 r, således at dette område mod syd afgrænses af en li-

v'
,

nie 100 meter syd for matr. nr. 103 rs nordlige grænse og paral-
lelt med denne. Endvidere fredes matr. nr. 13 i og 103 s samt
de dele af matr. nr. 103 o og 103 ae, der ligger syd respektive
nord for matr. nr. 103 s i samme bredde som denne samt de dele
af matr. nr. 103 o, 103 ab og 103 ac, der på vedhæftede deklara-
tionskort er vist med grøn skravering. For fredningen gælder de
vilkår, at der ikke må:
a) opføres bygninger, skure, boder, master og lignende indret-
ninger. Af pladsmæssige grunde tillades dog en for driften evt.

-I. ,



nødvendig midlertidig placering af materiel i tilknytning til bånd-
banen i det allerede udsprængte område på matr. nr. 103 r.
b) foretages beplantning og hugst uden efter skovtilsynets tilladel-
se, eller finde opdyrkning sted. Det skal dog stå fredningsmyndighe-
derne frit, uden bekostninger for ejeren, at søge sådanne foranstalt-
ninger med hensyn til stedets vegetation gennemført, der kan have
betydning for landskabet. Eventuel hugst ved sådanne foranstalt-
ninger tilfalder ejeren,
c) anlægges veje og stier ud over de eksisterende, idet det dog
skal stå fredningsmyndighederne frit, uden bekostning for ejeren,
at anlægge eller medvirke til anlæg af veje og stier, som måtte øn-
skes af hensyn til offentlighedens adgang til området,
d) foretages sprængninger, indrettes stenbrud eller på anden måde
gøres indgreb i de eksisterende forhold, idet det dog skal stå fred-
ningsmyndighederne frit, uden bekostning Tor ejeren, at lade foreta-
ge sådanne reguleringer, som måtte være ønskelige af hensyn til ste-
dets karakter og offentlighedens adgang.
e) finde udstykning eller erhvervsmæssig udnyttelse sted.
Kontrolleret kvægavl og dermed fornøden hegning og kontrolleret
skovdrift kan evt. tillades af fredningsnævnet.
2. På matr. nr. 103 ø, 103 aa, 103 aq samt indenfor de dele
af matr. nr. 103 r, 103 o, 103 ae, 103 ab og 103 ac, der efter pkt.
l ikke er fredet tillades stenbrydning og stensprængning.

Som vilkår for stenbrydning og stensprængning bestemmes føl-
gende ejeren påhvilende forpligtelser:/s

l, at brydningen skal finde sted succesivt med udgangspunkt i nærheden
af det landfaste punkt for den nu projekterede båndbane ved det tid-
ligere tipvognsspor,
at endelige brudflader og brudflader ved feltets grænselinier skal
aftrappes med plateauer med mindst tre meters bredde og med brudvmg-
ge med højst )0 meters højde,
at tydelig og anskuelig skiltning om et dagligt tidspunkt for spræng-
ning, f. eks. ved middagstid, og om eventuelle fareområder ved spræng-
ninger skal foretages på fremtrædende steder og på steder, der jævn-
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ligt befærdes af offentligheden,
at afrømnings- og affaldsprodukter fra stenbrydning skal placeres
Således, at området holdes i en efter fredningsnævnets bedømmel-
se sømmelig stand. I tvivlstilfælde s~al egnede pladser udpeges
i samråd med fredningsnævnet. Slørende beplantning skal foreta-
ges, eventuelt efter fredningsnævnets anvisning, og
at de for driften nødvendige bygninger v skure og maskinanlæg m.v.
og driftsmateriel skal placeros så skånsomt som muligt af hensyn til
områdets naturværdier. Placering af driftsanlæg, der ikke er rent
midlertidige, kan kun ske efter drøftelse med fredningsnævnet af et
detaljeret projekt.

I øvrig-t gælder for det under pkt. 2 definerede spræng-
ningsområde, at dette ikke må udstykkes. Endvidere må der ikke op-
føres bygninger, skure, boder, master og lignende indretninger, ud-
over hvad der er nødvendig til stenbrudsvirksomheden.

Ved ophør af stenbrydning forpligter ejeren sig til
umiddelbart at foretage regulering, herunder fjernelse af drifts-
bygninger og materiel, samt foretage beplantning - alt efter fred-
ningsnævnets nærmere anvisning, og efter høring hos Københavns
universitets mineralogiske-geologiske institut og museum og Dan-
marks geologiske undersøgelse. Arealerne skal herefter stilles
under fredning, jfr. bestemmelserne under pkt. l.

Forannævnte arealer, stenbrydningsfelter og fredede
arealer skal være åbne for almenheden for færdsel til fods, og
for så vidt angår anlagt vej for almenheden for færdsel med cykel
og motorkøretøj. Såfremt offentlighedens færdsel på de på deklara-
tionskortet viste veje og stier forhindres eller vanskeliggøres
p.g.a. granitbrydninge~ er ejeren forpligtet til på egen bekost-
ning at forlægge disse til steder, hvor færdslen ikke generes.
Hegning må ikke etableres, bortset fra det under pkt. l nævnte til-
fælde, samt hvor hegning tjener almen sikkerhed mod nedstyrt-
ning og lignende. Enhver henkastning eller henlægning af fyld, af-
fald, papir og lignende er forbudt. Teltning og camping forbydes.
Der skal afgives areal til to parkeringspladser, hver på ca. 1000

m2, hvis placering skal aftales mellem ejeren og fredningsplanud-
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valget 06 ~an flyttes, dersom brydningsinteresserne nødvendiggør
dette.

Den eksisterende redningssti over matr. nr. 103 r skal
bevares med sin nuværende beliggenhed. Dog tillades trappeanlæg
eller broanlæg etableret ved stiens passage med båndbanen.

Skiltning, der orienterer almenheden om området, til-
lades anbragt af fredningsp1anudvalget.
6. De af ministeriet for offentlige arbejder tilladte ~'"

afskibningsfaci1iteter, båndbane, m.m. tillades etableret på vil-
kår, at anlæggene forsynes med jordfarver, sort, hvidt eller blan-
dingsfarver heraf, og at der ikke foretages reklame- eller firma- •
skiltning af nogen art på anlæggene.

Denne deklaration begæres tinglyst på rnatr. nr.
13 i, 103 0, 103 r, 103 s, 103 ø, 103 aa9 103 ab, 103 ac, 103 ae
og 103 aq, Rutsker sogn.

Med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre
byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Påtaleret tilkommer den til enhver tid værende ejer
af nævnte matrikelnumre, fredningsnævnet for Bornholms amtsråds-
kreds og fredningsplanudvalget for Bornholms amt.

,e•
København, den Z I. au.,rf,/)f /96tj

Som ejer af matr. nr. 13 i, 103 o, 103 r, loj ø, 103 s, 103 aa, 103
ab, 103 ac, 103 ae og 103 aq, Rutsker sogn:

/t/Cø/~~~
Til vitterlighed om dateringens rigtighed og under-

Ir,·8
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Afgørelser - Reg. nr.: 05194.01
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Fredningsnævnet
for

_ Bornholms amts fredningskreds
• Domm~rko"toret i RØDDt

D.mg.d~ 4A. 3700 Rønn~. df (03) 95 0145

. REG. NR. b/ ,?Y
Til fredningsregisteret S.g nI. 189/1978
til orientering I ;/ ~

:7f9'J'7
Den 2 1 AUG. 1985

L V~ t Ni? .
la/c,-<5>

RH) .

•

-•

Hr. landsretssagt_rer
,C.A.A.rnoldus 'GtNPART til. Naturfredningsrådet
kystalgade 1 tJI underretning.
3700 Rønne. o. h.J. Deres skr. at

I. nr; MDtttalM I tretlnlnl8stvre'Hn

2 2 AUG.1985

Som advokat for Hasle Granit ApS og Vang Granit A/S har
De ved skrivelse af 22. juli 1985 anmodet fredningsnævnet om for-
længelse af tidsfristen for anlæg af en adgangsvej tra stenbrud-
det pi ejendommen matr. nr. 103 ~ Rutsker til den projekterede
lastekaj til den 31. december 1985.

Det fremgår af sagen, at fredningsnævnet ved skrivelse af
28. I18j1964 godkendte et detailprojekt til anl8g af adgangsvejen
på vilklr, at det eksisterende lastearrangement blev fjernet in-
den den l. oktober 1984. Godkendelsen bortfaldt, slfremt tilladel-
sen·til anlagget af vejen ikke var udnyttet inden den l. september
1985.

Nævnets tilladelse blev meddelt i medfør af naturtrednings-
10vens(][~stk. 6 jfr. stk. l og i henhold til deklaration ting-
lyst den ll. september 1969.

Efter det oplyste er det hidtidige lastearrangement nu
fjernet.

I den anledning forlænger fredningsnævnet herved tilladel-
sen til anlæg af vejen således, at tilladelsen er gældende indtil
l. januar 1986.

Et til fredningsnævnet fremsendt projekt til anlæg af køre-
vejen ses ikke at afvige fra det af nævnet i skrivelse af 28. maj
1984 godkendte. Opmærksomheden henledes på, at slugtens bredde på
ca. 6 m ikke må udvides ved bearbejdning, ligesom løse stenpartier
i siderne ikke må fjernes ved sprængning, men alene ved nedbryd-
ning efter eksisterende revner. Nødvendig udsprængning i slugtens
bund skal tilrettelægges sådan og udføres med så begrænsede spræng-
stofmængder, at der ikke fremkommer ny revnedannelse i klippesider-
ne med behov for yderligere nedbrydning af hensyn til sikkerheden.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 og § 34 ind-
bringes for overtredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K,



() af Miljøministeriet, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfred-
ningsforening, Hasle kommune og ansøgeren.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.

Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningssty~e~sen,
Naturfredningsrådet, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfrednings-
forening, Hasle kommune og vurderingsrådet.

Lorentzen,

-e



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne

Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03) 95 01 45

Modtaget I
Skov~og Naturstyre!sSt.

:t ,mo ~g37

REG. NR. 57 ~ ~
Sag nr. 71/1986

Den - 8 JULI 1987

Hasle Granit A/S
Storegade 77
3790 Hasle.

GENPART til, S k o v :.. o g Na t u r s t y r e l s e n
til underretning,
D. h. t. o..... Hr. fif
J. nr.
+ l bilag.

e
e
e

Hasle Granit A/S har ved skrivelse af 7. januar 1987 ansøgt
om tilladelse til at anlægge en ca. 500 m lang og 6 m bred vej for-
bindeise mellem selskabets to granitbrud, Almeløkkebruddet og Vang
Granit, gennem et fredet areal af selskabets ejendom matr. nr. 103 Q,
103 ~, 103 ~, 103 ~, 103 ~ og 103 ae Rutsker. Vejen er vist på
vedhæftede kort.

Det pågældende areal er omfattet af en fredningsdeklaration
tinglyst den ll. september 1969 på matr. nr. 103 Q m.fl. Rutsker.
Deklarationen indeholder i pkt.' l c forbud mod, at der anlægges
veje og stier ud over de eksisterende, idet det dog skal stå fred-
ningsmyndighederne frit, uden bekostning for ejeren, at anlægge
eller medvirke til anlæg af veje og stier, som måtte ønskes af hen-
syn til offentlighedens adgang til området.

I pkt. 2 er som vilkår for stenbrydning bestemt, at placering
af driftsanlæg, der ikke er rent midlertidige kun kan ske efter drøf-
telse med fredningsnævnet af et detaljeret projekt.

Anlæg af vejen indgår i et forslag til en plan for Ringebak-
kerne, der er udarbejdet af en arbejdsgruppe, bestående af repræsen-
tanter fra Skov- og Naturstyrelsen, Hasle kommune og Bornholms amts-
kommune. Ved udarbejdelse af planen har der endvidere deltaget repræ-
sentanter for Hasle Granit A/S, Danmarks Naturfredningsforening,Vang
Grundejerforening og Miljøstyrelsen.

Formålet med planen er at sikre, at indvinding af granit res-
sourcerne sker under hensyntagen til det omgivende miljø og landskab,
samtidig med at mulighederne for den rekreative anvendelse forbedres,
og områdets særlige landskabelige og biologiske indhold bevares.

Den ansøgte vej skal udelukkende benyttes i forbindelse med
granitbrydning og vil aflaste Ringedalsvej, således at denne i frem-
tiden kun undtagelsesvis anvendes til granittransport.

Skov- og Naturstyrelsen og Bornholms amtskommune har anbefa-
let, at der meddeles dispensation fra fredningskendelsen til anlæg



af det pågældende vejstykke på følgende vilkår, der er tiltrådt af
Hasle Granit A/S:

"Vejkanter skal efter anlæg efterlades i naturrnæssigt rimelig stand,
således også de vandhuller, der er berørt ved anlægget,

- atqrealet øst for vejen, et lo m bredt bælte vest for vejen og re-
sterende dele af matr. nr. 103 o og lo3-ac friholdes for råstof-
brydning på samme betingelser som i en tidligere aftale, og

- bevoksningen på den resterende del af arealet mellem de to veje
opretholdes, indtil eventuel stenbrydning på arealet bliver aktu-
el."

Danmarks Naturfredningsforening har anset det for tvivlsomt,
om der til vej anlægget kan meddeles dispensation med hjemmel i na-
turfredningslovens § 34, og har i tilfælde af dispensation ønsket
fastsat vilkår om forbud mod råstofbrydning og sikring af kystzonen.

Fredningsnævnet finder, at den ønskede dispensation kan medde-
les, uden at det ansøgte kommer i strid med fredningens formål, jfr.
naturfredningslovens § 34. Nævnet tillader herefter, at der anlægges
den omhandlede vej gennem det fre~ede område som vist på vedhæftede
kort og på vilkår, at vejkanterne efterlades i naturmæssig rimelig
stand, herunder også de vandhuller, der er berørt af anlægget.

Afgørelsen, der vil blive tinglyst ved fredningsnævnets for-
anstaltning, kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes for over-
fredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af Miljøministeriet,
Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening, Hasle kommune og
af ansøgeren.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Tilladelsen kan ikke udnyttes før udlø-
bet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes,
medmindre den opretholdes af over fredningsnævnet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves
tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrel-
sen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Hasle
kommune og Vang Fiskerlejes grundejerforening.

Lorentzen
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Fredningsnævnet
for

. relholms amts fredningskreds
Dommerkontoret I Rønne

Damgade 4A • 3700 Rønne
Telefon 56 95 01 45 • Fax 56 95 02 45

Sag nr. 2/1993 MOdtaget'
Skov- og Naturstyrelsen

1 6 MRS.1993Den 1 5 MRS. 1993

Superfos Construction A/S
Hasle Granit A/S GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen
p o s t b o x l5 O til underretning,
3 7 OO Rø n n e . D. h. t. Deres skr. af

J.nr.
+ bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at opbevare
og montere ca. 14 st3lcylindre med en længde p3 12 m og en diameter

tt p3 3,2 m i det gamle stenbrud ud mod kysten p3 ejendommen matr. nr.
103-r Rutsker ca. 300 m" syd for Vang havn.

Det er under besigtigelsesforretningen oplyst, at de 14 st3lcylin-
dre, der allerede var placeret i stenbruddet ved den tidligere
"slugteplads", efter montering skulle anvendes som sænkekasser i en
ny udskibningskajkonstruktion. Montagearbejdet p3regnes at ville
tage indtil 3-4 m3neder alt afhængig af vejrforholdene.

Omr3det er omfattet af en fredningsdeklaration tinglyst den ll.
september 1969, der bestemmer, at der ikke m3 ske ændringer i den
best3ende tilstand, og som bl.a. indeholder forbud mod bebyggelse
og mod erhvervsmæssig udnyttelse. Der kan dog ifølge deklarationen
placeres midlertidigt materiel i tilknytning til b3ndbanen i det
allerede udsprængte omr3de p3 matr. nr. 103-r Rutsker.

Ejendommen er endvidere p3 det omhandlede sted omfattet af naturbe-
skyttelseslovens strandbyggeliniebestemmelse.

Bornholms Amt har i den anledning ved skrivelse af 18. februar 1993
oplyst, at amtsr3det vil meddele tilladelse til projektet efter na-
turbeskyttelseslovens strandbyggeliniebestemmelse for en periode
ca. 3 m3neder p3 betingelse af, at alt anvendt materiel fjernes ef-
ter endt brug af omr3det.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler fredni"ngs-
nævnet herved for sit vedkommende dispensation fra den tinglyste
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deklaration til det ansøgte for en periode indtil den l. juli 1993 -p~ betingelse af, at alt anvendt materiel fjernes efter endt brug ..
af omr~det og p~ vilk~r, at materiellet og montagen i videst muligt
omfang placeres og finder sted inde i det gamle stenbrud.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes
for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og l ignende som har en væsentlig
interesse i afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4 A, 3700
Rønne.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Opmærksomheden henledes p~, at der eventuelt tillige kræves tilla-
delse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Hasle kommune.

Lorentzen
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Hasle kommune
Toftelunden l
3790 Hasle.

GENPART til, Sk ov - og N a t u rs ty re l sen
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J.nr.
+ bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til midlerti-
digt at bibeholde kørerampen til vraget af det strandede fartøj Es-
peranza og til midlertidigt at lægge skrot herfra i det gamle sten-
brud ud mod kysten pa matr. matr. nr. 103-r Rutsker ca. 300 m syd

tt for Vang havn.

Fredningsnævnet gav den 3. marts 1992 tilladelse efter strandbygge-
liniebestemmelsen i den dagældende naturfredningslov til midlerti-
digt at anlægge en kørerampe som adgangsvej til vraget Esperanza i
forbindelse med ophugningen af samme. Tilladelsen var tidsbegrænset
til udløb senest med udgangen af 1992.

Da det endnu ikke er lykkedes at fa fjernet vraget, har kommunen
indgaet aftale med et andet ophugningsfirma og søger derfor dels om
tilladelse til midlertidigt at bibeholde kørerampen dels om tilla-
delse til at opbevare skrottet fra skibet i det gamle stenbrud ud
for skibet ("slugtepladsen"). Det er af ansøgeren oplyst, at ophug-
ningen forventes afsluttet og skrottet fjernet fra pladsen igen in-
den udgangen af juni maned 1993.

Det omr~de, hvor skrottet agtes opbevaret - stenbruddet ved den
tidligere "slugteplads" pa matr. nr. 103-r Rutsker - er omfattet af
en fredningsdeklaration tinglyst den ll. september 1969, der be-
stemmer, at der ikke ma foretages ændringer i den best~ende til-
stand, og som bl.a. indeholder forbud mod bebyggelse og erhvervs-
mæssig udnyttelse. Der kan dog ifølge deklarationen placeres mid-
lertidigt materiel i tilknytning til bandbanen i det allerede ud-
sprængte omrade pa matr. nr. 103-r Rutsker.

~ Omradet, hvor kørerampen er placeret, omfattes ikke af nævnte de-
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klaration.

Kørerampen og det omr~de, hvor skrottet agtes placeret, er
omfattet af naturbeskyttelseslovens strandbyggeliniebestemmelse.

Bornholms Amt har i den anledning i en skrivelse af 26. februar
1993 meddelt tilladelse til det ansøgte efter naturbeskyttelseslo-
vens strandbyggeliniebestemmelse for perioden indtil l. juli 1993
p~ vilkar, at kørerampen fjernes og pladsen efterlades fuldt retab-
leret senest den l. juli 1993.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. l meddeler frednings-
nævnet herved for sit vedkommende dispensation fra den nævnte de-
klaration til den ansøgte oplægning af skrot for en periode indtil
den l. juli 1993 pA betingelse af, at skrottet placeres længst inde tf
i bunden af stenbruddet, og at skrottet fjernes, og pladsen efter-
lades fuldt ryddeliggjort senest den l. juli 1993.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes
for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og 1 ignende som har e~ væsentlig
interesse i afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4 A, 3700
Rønne.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Opmærksomheden henledes pa, at der eventuelt tillige kræves tilla-
delse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms Amt og Danmarks Naturfredningsforening.

Lorentzen
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